
A hazai szakmai képzésről nehéz átfogó képet
alkotni. Sajnos az iskolák egymástól meglehe-
tősen elszigetelve vívják harcukat a fejlődésért,
mi több a fennmaradásért. A fellelhető adatok
alapján megkerestük a középfokú és felsőfokú
képzéssel foglalkozó intézményeket, de nem
foglalkoztunk az OKJ-s képzésekkel. Szombat-
hely, Veszprém, Celldömölk szakmunkásképzői
és szakközépiskolái már nem oktatnak nyom-
daipari szakmát. Összeállításunkban kitekin-
tést adunk a művészetek felé is mind közép-,
mind felsőfokú képzés szintjén. Ilyen a képző-

és iparművészeti iskolák képviseletében a kö-
vetkező oldalakon bemutatkozó „Kisképző” és
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint
az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Média -
kutatási Intézete is bemutatkozik.

A nyomdaipari képzések után kutatva elka-
landoztunk kicsit a nyomdaipartól távolodó
területre is, de megérdemli a figyelmet a kö-
vetkező pár sor:

„Az ELTE BTK Művészetelméleti és Média-
kutatási Intézetben a kommunikáció és sza-
bad bölcsész képzési körökben folyik olyan

A nyomdaipari szakemberek képzéséről…
Faludi Viktória

Iskola neve Honlap

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari 
Szakközépiskola és Szakiskola

www.iqpont.hu 

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium, Gáspár András Szakközépiskola

www.kemu.hu 

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola www.konnyuipari.hu/ 

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola www.simonyi.sulinet.hu/ 

Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola www.moravarosi.hu

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium www.szentgyorgyi.info 

Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium

www.szily.hu/framework/ 

Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Kar www.bmf.hu  

MOME Vizuális Kommunikáció Tanszék www.mome.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 
Alkalmazott Művészeti Intézet

www.ami.fmk.nyme.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Fa- és 
Papíripari Technológiák Intézet

www.nyme.hu/index.php/3773/?&beo=48 

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet emc.elte.hu   

Debreceni Egyetem Műszaki Kar www.mfk.unideb.hu 
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szakemberek képzése, akik végzés után újságíró-
ként, kritikusként vagy a médiával összefüggő
jelenségek kutatójaként dolgozhatnak. E kép-
zésen belül néhány éve folyik tipográfiai kép-
zés, melynek fókuszában a tipográfiai esztétika
és a tipográfiai stílustörténet áll. A cél az, hogy
az innen kikerülő bölcsész diákok a nyomta-
tott vagy elektronikus művek tartalmán túl
a tipográfiájukhoz, vizuális megjelenésükhöz
is kritikusan tudjanak hozzáállni” – tudtuk meg
Hargitai Henrik adjunktustól.

Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakuta-
tási Intézete által 2008 decemberében szervezett
Sajtótörténeti diákkonferencia dolgozatait az
MGonline tudástárában megtekinthetik olva-
sóink (www.mgonline.hu/szakmaitudastar).

A 4. oldal alján látható intézmények számá-
ra ajánlottunk fel bemutatkozási lehetőséget.

Sajnos méltánytalanul kevés figyelem jut a ta-
nárokra, szakmai oktatókra, akiktől a szakma
alapjait, pályafutásunk indítórakétáit kaptuk.
Vannak remek és vannak átlagos tanárok, de

mindnyájuknak hálásak lehetünk! Évtizedes
távlatból is vissza tudunk emlékezni egy-egy
nagy egyéniség jellegzetes szófordulataira, gesz-
tusaira, arra, amit fontosnak tartott átadni. Őriz-
zük ezt az útravalót emlékükkel együtt! Tisz-
telettel adózunk azoknak a szakembereknek,
tanároknak, akik sokat tettek a nyomdászat
megismertetéséért, szakmai tudásunk megala-
pozásáért. Számukra létrehozunk egy folyama-
tosan bővülő és olvasóink aktív részvételére
számítva bővíthető oktatói arcképcsarnokot,
ahol a szakmát, a nyomdászatot ma tanító kol-
légákat megismerhetjük, és hajdan volt taná-
raink emlékét tisztelettel őrizhetjük.

www.mgonline.hu/szakmai-tanaraink
Köszönettel veszünk történeteket, anekdotá-

kat, visszaemlékezéseket, amit szívesen megosz-
tanak a szakmával, a Magyar Grafika honlapja
erre lehetőséget biztosít. Régi képeket, taná-
rokról néhány megemlékező szót. 

Kérjük, vegye a fáradságot, ennyit megérde-
melnek néhai tanáraink, iskoláink!
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